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الدرجة

التخصص

الجامعة

مدة الدراسة
من

البلد

سنة الحصول
على الشهادة

الدكتوراه

القانون الجنائي

ليل (Lille 2) 2

2009

2015

فرنسا

ماجستير

القانون الجنائي

بواتيه )(Poitiers

2007

2008

فرنسا

البكالوريوس

االحقوق

عمان األهلية

1997

2001

األردن

مدة العمل

الوظيفة

الجامعة

المهام

2021-2020

أستاذ مساعد

اإلسراء

عضو هيئة تدريس

2020-2019

أستاذ مساعد

اإلسراء

عضو هيئة تدريس

2019-2018

أستاذ مساعد

اإلسراء

عضو هيئة تدريس

2018-2017

أستاذ مساعد

اإلسراء

عضو هيئة تدريس
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مدة العمل
-2020/10 /7
لتاريخه

الوظيفة
المدير اإلقليمي

المؤسسة

المهام

المنظمة الدولية لحقوق االنسان

إدارة المنظمة في المملكة األردنية الهاشمية

والدفاع عن الحريات العامة.

وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية

للمنظمة الدولية لحقوق
االنسان والدفاع عن
الحريات العامة.

2021-2020

رئيس قسم القانون العام

جامعة اإلسراء

رئاسة القسم

2020-2019

رئيس قسم القانون العام

جامعة اإلسراء

رئاسة القسم

2019-2018

رئيس قسم القانون العام

جامعة اإلسراء

رئاسة القسم

2017-2015

منسق المواد المحوسبة

قسم المساقات الخدمية  -جامعة اإلسراء

المسؤول العام عن المواد المحوسبة

2016-2015

مستشار قانوني

قناة رؤيا

معد ومقدم لفقرة قانونية ُمتلفزة
ّ

2015-2007

الترجمة

و ازرة الداخلية الفرنسية

مترجم محلف لدى المحاكم الفرنسية

عنوان الدورة

الجهة المنظمة

التاريخ

محاضر  /مشارك

اللغة

ورشة تدريبية حول معايير

اتحاد الجامعات العربية

2020/12/21

مشارك

االنجليزية

التصنيف واالعتماد الدولية

و

ASIC

هيئة االعتماد الدولي
للمدارس والكليات والجامعات
()ASIC

الورشات التدريبية لتطوير أداء

مركز تطوير أعضاء الهيئة

أعضاء هيئة التدريس في

التدريسية -جامعة اإلسراء

2020/10/8-9/27

مشارك

العربية

الجامعة لغايات التطوير
المهني (مجال الجودة).
منهاج الشفافية والنزاهة

رشيد الشفافية الدولية-األردن

2019/11/7-6

مشارك

العربية

والمساءلة ومكافحة الفساد
مجموعة دورات لتطوير أداء

مركز تطوير أعضاء الهيئة

أعضاء هيئة التدريس في

التدريسية -جامعة اإلسراء

2019/10/3-9/22

مشارك

العربية

مجال الجودة.
الجرائم االلكترونية

كلية الحقوق /عمادة شؤون
الطلبة (جامعة اإلسراء)

2018

محاضر

العربية
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نقابة المحاميين والمؤسسة

قانون الضمان االجتماعي

2016/5/18

العربية

مشارك

العامة للضمان االجتماعي
نقابة المحاميين وجامعة

المحكمة اإلدارية

اإلسراء

العنوان

2016/3/23

الدورية (المجلة)

ISSN

Electronic bracelet as an

European

ISSN:

alternative to conventional

International

2304-

Journal of science

9693

punishment

العربية

مشارك

العدد

السنة

البلد

15/8/2018

2018

بولندا

and Technology
Authenticity of police evidence
in criminal evidence

السرعة في المحاكمات الجزائية بين

Recershe
Merit
Research

ISSN:

6(10):

Journal Of

2350-

October,

Education and

2282

2018

Review

ISI Impact

مجلة العلوم القانونية

Factor
ISSN:
(IF)=0.264
2070-

النظرية والتطبيق -دراسة في القانون
الجزائي األردني

العدد األول

نيجيريا

2018

العراق

2018

2018

027X

Judicial oversight and the

TECHNIUM

ISSN:

impact of laws to prevent

SOCIAL

2668-

SCIENCES

7798

للعلوم
مجلة دراسات
JOURNAL
االجتماعية  -الجامعة
االردنية

ISSN:

قيد

2663-

النشر

liability
موقف التشريع األردني من نقل عدوى
فيروس كورونا بوصفها جريمة إرهاب

Vol. 9,2020

رومانيا

2020

االردن

6190

The legal framework for audio

International

ISSN:

قيد

المملكة

drugs in Jordanian legislation

Journal of

2201-

النشر

المتحدة

Innovation,

1323

Creativity and
Change

العنوان
أساليب البحث العلمي القانوني
القانون في حياتنا  /قيد الكتابة

دار النشر

البلد

الطبعة

سنة النشر

دار الثقافة للنشر والتوزيع

االردن

االولى

قيد التحكيم

االردن

االولى

قيد الكتابة

دار الثقافة للنشر والتوزيع
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قيد االعداد

شرح أحكام قانون العقوبات /القسم العام/
قيد الكتابة

موضوع المؤتمر

المؤتمر

المكان

التاريخ

مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء ودوره

مؤتمر كلية الحقوق الدولي

األردن

2018/4/19-18

في تحقيق سيادة القانون

الرابع

مؤتمر التأمينات االجتماعية في الدول العربية

مؤتمر كلية الحقوق الثالث

– الواقع والمستقبل

كلية الحقوق

2016/4/28-27

جامعة اإلسراء

العدالة الجنائية البديلة في القوانين الوطنية

مؤتمر جامعة أل البيت حول

واالتفاقيات الدولية  /الورقة البحثية (السوار

العدالة الجنائية البديلة

جامعة آل البيت

2017/2/15-14

االلكتروني ثورة في السياسة العقابية)
القانون الجزائي وعلوم االجرام والعقاب
الجريمة االلكترونية



المدير اإلقليمي للمنظمة الدولية لحقوق االنسان والدفاع عن الحريات العامة 2020/10/7



عضو نقابة المحامين األردنيين.



عضو وأمين سر مجلس الدراسات العليا  -جامعة اإلسراء 2021-2018




عضو وأمين سر لجنة متابعة ملف تصنيف الجامعة محلياً ودولياً  -جامعة اإلسراء 2020-2019
عضو في لجنة االمتحانات وامتحان الكفاءة الجامعية -جامعة اإلسراء 2021-2019



عضو وممثل كلية الحقوق في مجلس الجود -جامعة اإلسراء 2020-2019



رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة اإلسراء 2021-2018



رئيس لجنة اإلبداع والريادة وادارة المعرفة  -كلية الحقوق جامعة اإلسراء 2021-2018



رئيس لجنة الموقع االلكتروني والتعلم االلكتروني -كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2018



رئيس لجنة التدريب الميداني ومشاريع التخرج .2021-2018



عضو مجلس الكلية – كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2018



عضو لجنة التخطيط االستراتيجي وادارة المخاطر  -كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2018



عضو ومقرر لجنة النوعية وضمان الجودة  -كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2018



عضو لجنة الدراسات العليا كلية الحقوق  -كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2018



عضو لجنة التعيين والترقية كلية الحقوق  -كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2018



عضو في لجنة االمتحانات وامتحان الكفاءة الجامعية -كلية الحقوق جامعة اإلسراء .2021-2019
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اللغة العربية (اللغة االم).



اللغة الفرنسية بدرجة (ممتازة) قراءة محادثة وكتابة.



اللغة االنجليزية بدرجة (جيد جداً) قراءة محادثة وكتابة.

اسم الطالب
أدهم منصور أبو جسار

عنوان الرسالة
تجنيد األشخاص لحساب التنظيمات اإلرهابية عبر مواقع العرض المرئي والمسموع
االلكترونية -دراسة مقارنة

عبد هللا سعد مهدي

المسؤولية الجزائية عن التمويل االلكتروني للجماعات اإلرهابية – دراسة مقارنة

بالل إسماعيل الطوايعة
غيث عبد الرزاق داوود

اإلجراءات المستحدثة في محاكمة األحداث في التشريعات الجزائية األردنية – دراسة
مقارنة
ضوابط الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية

فهمي حمد شريف علي

االشتراك الجرمي عبر الوسائل االلكترونية – دراسة مقارنة

سماهر خليل

المسؤولية الجزائية لنقل العدوى في فيروس كورونا) )Covid 19

إبراهيم عباس طعمة

المسؤولية الجزائية الناشئة عن نقل الدم -دراسة مقارنة



شهادة شكر وتقدير وعرفان للجهود المتواصلة في المساعدة والمساهمة في أعمال ضمان جودة كلية الحقوق مقدمة من رئيس
جامعة االسراء .2020/12/10



جائزة التميز -كلية الحقوق  2019للفوز في المركز األول في مسابقة أفضل عرض تقديمي على مستوى الجامعات الرسمية
والخاصة .2020-2019



درع جامعة آل البيت للمساهمة في إنجاح مؤتمر العدالة الجنائية البديلة في القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية .2017/2/15



الدكتوراه مع مرتبة الشرف العليا ودرع جامعة  Lille 2مقدمة من جامعة ليل  – 2فرنسا .2015/2/28
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